Nieuwsbrief December 2020
Inleiding
De feestdagen staan voor de deur en 2020 is bijna voorbij. Voor
een ieder een vreemd jaar, waarbij allerlei ingrijpende situaties
zich hebben voor gedaan.
Ook in Oeganda is het nog niet gedaan met corona. Het Baby Care
Home is gedurende twee weken in quarantaine geweest i.v.m.
corona. Dit betekende onder andere dat de aunties die in het
Baby Care Home waren, daar gedurende de quarantaine zijn
gebleven. Dit was een heftige periode.
Vanuit het bestuur en
klankbordgroep, maar ook
namens de aunties en
kinderen in Oeganda, wensen
we een ieder (ondanks de
maatregelen) hele prettige
feestdagen en alle goeds voor
2021.
Tevens enorm veel dank voor
uw steun het afgelopen jaar!

Weefproject
Naast het Baby Care Home, de pleegzorg en de school heeft Arise and Shine Uganda ook projecten
om de ergste armoede te bestrijden. Er werden al sieraden, kleding en tassen gemaakt. Door het
extra inkomen dat de moeders hiermee verdienen, kunnen de gezinnen iets beter rondkomen. Als
er meer te besteden is, wordt er lokaal ook meer uitgegeven, zodat kleine zaakjes in het dorp ook
beter gaan lopen. Het geld dat de moeders binnenbrengen in hun gezin levert hun ook meer
respect op van hun echtgenoot. Nu komt het weefproject goed op stoom. Vijfentwintig vrouwen
hebben een cursus gevolgd en kunnen nu overweg met de weefgetouwen van Arise and Shine
Uganda.
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Nieuw Baby Care Home
Er is heel goed nieuws uit Oeganda. In de afgelopen vijf jaar heeft een Australische Rotary club langzaam
maar zeker een nieuw Baby Care Home gebouwd voor Arise and Shine. Daar gaan ze rond de kerstdagen
naartoe verhuizen. Omdat dit eigendom is van Arise and Shine, vervallen vanaf dat moment de
huurkosten. Bovendien zijn er zonnepanelen en twee waterputten (waarvan er een door een
benefietmaaltijd in Best is bekostigd). Daardoor is er elektriciteit, drinkwater en water voor bevloeiing.
Het is de bedoeling om daar ook groente voor de kinderen te gaan verbouwen. Het Baby Care Home
blijft nodig, maar wordt gaandeweg steeds meer een noodopvang. Kinderen komen daar als ze acuut
niet meer bij hun ouders kunnen wonen. In het Baby Care Home worden ze dan medisch verzorgd en
indien nodig bijgevoed. Tegelijk kan dan een opvang bij andere familie of in een pleeggezin worden
geregeld. Omdat de kinderen korter in het Baby Care Home blijven, kunnen meer kinderen ervan
profiteren.
Meer informatie?
❖ Ons rekeningnummer is:
Stg. Arise and Shine Netherlands
NL34 RABO 0307 1498 46

❖ Op onze website vindt u achtergrondinformatie en beleidstukken zoals de begroting en
het jaarverslag.
http://www.ariseandshinenetherlands.com/
❖ Opmerkingen of vragen? Mail ons!
info@ariseandshinenetherlands.com
❖ Volgt u ons al op Facebook?
https://www.facebook.com/AriseandShineNetherlands
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